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Opplæring: økonomisk status
Få bedre oversikt over økonomisk status med bruk av "Min styringsrapport" og "Min side"



Agenda

• Min styringsrapport
– Økonomisk oversikt med «Min styringsrapport»

– Undersøke avvik og finne detaljer

– Et kort blikk på sykefravær

• Min side
– Eksempel på hvordan «Min side» kan se ut

– Hvordan lage et eget skrivebord

• Spørsmål



Når bruker vi oftest det vi skal se på nå?

Vi har lagt et budsjett, og skal følge opp

Det vil bli holdt to opplæringssesjoner som handler om å legge 
budsjetter:

– Praktisk budsjettarbeid i Framsikt (rett etter dette)

– Enklere stillings- og lønnsbudsjettering (i morgen kl. 12.30-
13.15



Den store sammenhengen – budsjett

• Hvorfor bruker vi så mye ressurser på budsjetter?
• Planlegge

• Kjenne begrensninger og muligheter/prioriteringer (dine og andres)

• Legge et godt grunnlag for rapportering/oppfølging -> ny planlegging

Et verktøy for å finne ut mer om hvilke muligheter din virksomhet 
har for å produsere tjenester til innbyggerne



Min styringsrapport



Min styringsrapport

Periodevelger
Viser kommune og 
valgt enhets navn

Viser når det sist ble 
hentet regnskapsdata

Ulike visninger av 
økonomisk status

Innlest sykefravær



Min styringsrapport – Økonomi - Grafer



Min styringsrapport – Økonomi per 
konto

De blå tallene er klikkbare, og viser 
en pop-up for endringene i det 
reviderte budsjettet/transaksjoner i 
regnskapet



Min styringsrapport – Økonomi per 
periode



Min styringsrapport – Sykefravær



Bruk «Min styringsrapport» til å:

• Finne hvilke(n) enhet(er) som i størst grad bidrar til 
avvik på tjenesteområdet

• Se om avviket var der også forrige periode

• Finn hvilke(n) konteringsdimesjoner avviket er knyttet 
til

• Se om det er noen enheter som har store avvik mellom 
kontogrupper selv om totalavviket er lavt

• Se om det er noen enheter som har avvikende 
budsjetter fra forrige år utover i perioden



Min side



Min side

• Et skreddersydd skrivebord, som kan gi et overblikk over 
økonomisk status, mål/oppgaver, osv.

• Hvordan kan «Min side» se ut?

• Hvordan lage et eget skrivebord



Hvordan kan «Min side» se ut?



Hvordan lage et eget skrivebord? 

Du kan lage ditt eget skreddersydde skrivebord ved å bruke 
knappene øverst til høyre i bildet:

Husk å lagre ☺



Spørsmål?
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